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  141-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:42. (  السابق السؤال عن الك�م تتمة - 1

 قيام من النفل ھذا يعد فھل:  النفل بنية فص�ھا العشاء وقت في المسجد إلى ذھب ثم تقديم جمع والعشاء المغرب صلى رجل - 2

  ) 00:02:56(  ؟.الليل

  ) 00:07:38(  ؟.الكراھة أوقات في المسجد تحية تصلى ھل - 3

  ) 00:08:11(  ؟.يغتسل أم ويصلي يتيمم أن له فھل الفجر ص�ة يصل ولم جنب وھو بلحظات الشمس شروق قبل استيقظ رجل - 4

  ) 00:10:31(  ؟.ذلك له فھل البرد أيام في بيته في بأھله يصلي أن أراد رجل - 5

  ) 00:12:30. (  للمدخنين الشيخ قدمھا نصيحة - 6

  ) 00:19:12(  ؟.جنب وھو يؤذن أن للرجل يجوز ھل - 7

  ) 00:19:26(  ؟.شفتيه تحريك دون بقلبه هللا يذكر الخ�ء في تذكره إذا فھل الوارد بالذكر يأت ولم الخ�ء دخل رجل - 8

  ) 00:19:52(  ؟.التقسيط في مسألة عن الشيخ سئل - 9

  ) 00:28:33(  ؟". ثوب في رقماً  إ\"  وحديث التصوير عن النھي أحاديث بين الجمع كيف -  10

  ) 00:35:25(  ؟.دينه يقضى حتى الجنة يدخل \ دين وعليه مات إذا الشھيد أن حقاً  ھل -  11

 منعھا فھل أفغانستان إلى الذھاب من ومنعتھم فلسطين إلى الذھاب في لھم فأذنت الجھاد إلى الذھاب في أمھم استأذنوا فتية -  12

  ) 00:37:28(  ؟.معتبر ھذا

  ) 00:41:40(  ؟.ذلك لھا يجوز فھل المطلقة زوجھا aم زكاته تخرج أن فأرادت حلي لھا امرأة -  13

  ) 00:45:35(  ؟. اaرض من الثمينة المعادن \ستخراج المغناطيسي التنويم استعمال يجوز ھل -  14

  ) 00:46:26(  ؟". مصليكم على قارؤكم يشوش \"  حديث يصح ھل -  15

  ) 00:46:58(  ؟.المسجد في المصلي على يشوش أن ينھى حديث ھناك ھل -  16

  ) 00:48:20(  ؟.بكتفي وكتفه بكعبي كعبه يلتصق حتى بجانبي من أسحب أن لي يجوز فھل الصف في كنت إذا -  17

  ) 00:49:26(  ؟.التخريج في المبتدئ الحديث طالب توجھون كيف -  18

  ) 00:50:48(  ؟.العلم طالب عليھا يعتمد التي المصطلح كتب أھم ھي ما -  19

  ) 00:53:12(  ؟.عنه عقت الذي اسم يذكر أن للعقيقة الذبح عند يشرع ھل -  20

  ) 00:54:24(  ؟.معين وقت للعقيقة ھل -  21

  ) 00:55:13(  ؟.المولود شعر يحلق متى -  22



  ) 00:55:34(  ؟.للرابعة قاموا إذا يفعل فماذا العشاء يصلون من خلف المغرب يصلي رجل -  23

  ) 00:56:59(  ؟". الث�ث المساجد في إ\ اعتكاف \"  حديث صحة عن سئل -  24

  ) 01:01:01(  ؟.واجبة العمرة ھل -  25

  ) 01:01:48(  ؟.واجب الحج في التمتع ھل -  26

  ) p  ) . ((01:02:32 والعمرة الحج وأتموا((  اoية في أيضاً  العمرة وجوب يؤخذ ھل -  27

 ھذا وھل. التعبد وھو"  فيه فيتحنث حراء غار في يخلو وكان"  عائشة قول الحديث وسط في المدرجة اaلفاظ من يعد ھل -  28

 ) 01:03:03(  ؟.الزھري من أو عائشة من اtدراج

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

أنه جيب أن أخرج عن هذا املال الزكاة يف كل سنة بسنتها ، ما فه فرق سواء كان املال عندي أو   ... :الشيخ 

ا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعو (( : كان مايل دين عند غريي ؛ ملاذا ال جيوز ألن اهللا عز وجل يقول

، سارعوا إىل مغفرة من ربكم ؛ ألن اإلنسان ـ والشواهد كل يوم نراها ـ ال  ))السموات واألرض أعدت للمتقين 

يدري مىت يأتيه اليقني أي املوت ؛ فإذا مات هذا اإلنسان يلي خلف مثال أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع 

خرجت من ماله وانتقلت ملن ؟ للورثة ، إذا مات عاصيا مات فاسقا ألنه ما أطاع اهللا  سنوات األربعمائة دينار

،  لكن هنا مسألة البد من التنبيه إليها ، ))وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (( : عز وجل يف قوله 

ضاربة يعين مشاركة يف مالك عند أخوك قرض أم مضاربة ؟ فإن كان قرضا فالكالم السابق عرفتموه ؛ وإن كان م

  .التجارة أو يف شيء آخر فهذا له حكم آخر 

  .ال ، ال ، قرض يا سيدي  :السائل 

  إذا كان قرضا فاجلواب كما مسعتم  :الشيخ 

  يعين خيرج الزكاة عنهم إذا مر احلول عليهم ؟  :السائل 

  نعم   :الشيخ 

  هل خلصت الكالم مع الشيخ ؟: سائل آخر 

نا بالنسبة إلنسان مجع بني املغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إىل املسجد وتطوع أستاذ ... :السائل 

وصلى مع اجلماعة القائمة ،  هذا التطوع هذا حيسب من احلديث الذي مسعنا به ما زاد الرسول صلى اهللا عليه 



  ثالثة عشر ركعة ؟وسلم على إحدى عشر ركعة أو ثالثة عشر ركعة بعد العشاء ، األربع ركعات هل حتسب من 

  .ال  :الشيخ 

  وبعدين مثل ما نسمع صالة الليل مثىن مثىن أفضل أفصل بني ركعتني ركعتني وأنا وراء اإلمام ؟  :السائل 

  هذا سؤال ثاين ؟  :الشيخ 

  .يعين كله يشبك ببعضه  :السائل 

  ه ؟  ال تشبكها ؛ ألن العلم حيتاج لتوضيح وبيان يعين هذا سؤال ثاين نعترب  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

هذا الذي صلى العشاء مرة ثانية مع اجلماعة يف املسجد هذه تعترب نافلة مطلقة بالنسبة له ليس هلا  :الشيخ 

عالقة بقيام الليل مبعىن لو أن هذا الرجل له عادة حسنة يصلي يف الليل إما يف أول الليل وإما يف وسطه أو يف 

راد أن يصلي فليصلي إحدى عشر ركعة وال حيسب األربع ركعات اليت آخره على حسب نشاطه وفراغه فإذا أ

صالها وراء اجلماعة صالة العشاء مرة ثانية ؛ إذا خلصنا من اجلواب عن السؤال األول ؛ اآلن مستعد أن أفهم 

  .جيدا سؤال الثاين ما هو ؟ يصلي أربعة أربعة أم ركعتني ركعتني ؟ 

  .ليل مثىن مثىن طبعا حنن نعرف أن صالة ال :السائل 

  .مثىن مثىن نعم  :الشيخ 

  .. نعم طبعا السؤال األول وضح  :السائل 

  ...إذا ما شبك شيء ؛  :الشيخ 

  .نعم أنت وضحت األول  :السائل 

  آخر  ال يعترب من قيام الليل ؟ :السائل 

ماعة الثانية مثل الرجل أوال كما تعلم إمنا األعمال بالنيات ؛ ثانيا هو قصد التنفل بسبب إدراكه اجل :الشيخ 

ونذكر قصتهما يف حجة الرسول عليه السالم حجة الوداع صلى عليه السالم صالة الفجر يف مسجد مىن مسجد 

اخليف وملا سلم من صالة الفجر وجد رجلني يف ناحية بعيدة عن املسجد فنادامها وقال هلما أولستما مسلمني ؟ 

أن تصليا معنا ؟ قاال يا رسول اهللا إنا كنا صلينا يف رحالنا ، قال فإذا  قاال بلى يا رسول اهللا ، قال فما منعكما

صلى أحدكم يف رحله مث أتى مسجد اجلماعة فليصلي معهم فإا تكون له نافلة ؛ فهذه نافلة إعادة الصالة 

  .ي نعم الفريضة يلي صالها بسبب حضوره اجلماعة ، هذه تعترب نافلة مطلقة بينما قيام الليل ليس كذلك ، أ

  



  .يا شيخ أحسن اهللا إليكم  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  بالنسبة للصالة عند طلوع الشمس فإذا يدخل املسجد هل جيوز يل حتية املسجد ؟ :السائل 

  .جيوز  :الشيخ 

  يعين يف أوقات الشروق والغروب يعين ؟  :السائل 

  . أوقات الفراغ كلها  :الشيخ 

  .أوقات الفراغ  :السائل 

  

  . تفضل  :شيخ ال

رجل استيقظ يف آخر وقت الفجر جنبا فلو أنه اغتسل لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر ؛  :السائل 

  فهل له أن يتيمم ؟

إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن اجلواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس فإا إن طلعت عليه مل  :الشيخ 

حلكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة تطلع وهو عاص ، أي نعم ؛ وخيتلف ا

وأخذ بالتعبري السوري ميدها ويطوهلا هيك ما بقي لطلوع الشمس إال مخس دقائق بني ما يغتسل تكون طلعت 

الشمس وراحت الصالة عليه ؛ ولذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو املفروض فاجلواب لو أنه طلعت 

و كان يف طاعة اهللا ويعجبين ذه املناسبة أثر صحيح عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه الشمس عليه فه

صلى يف الناس إماما يف خالفته صالة الفجر فأطال يف القراءة وملا سلم م قيل له يا أبا بكر قد لقد أطلت يف 

عت مل جتدنا غافلني ، شو هو إن طل "إن طلعت مل جتدنا غافلني " القراءة حىت كادت الشمس أن تطلع قال 

  .نعم .  ))وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (( يساوي ؟ عم يقرأ قرأت القرآن  

  

  اهللا أي نعم عليك هل جيوز الواحد جيمع يف أهل بيته أيام الربد والشتاء يف بيته بني املغرب والعشاء ؟ :السائل 

  ...والشتاء يصلي يف املسجد فيجوز وإال فال  إذا كان من عادته يف غري أيام الربد :الشيخ 

  ..كنا يف جلسة اليوم أنا واألخ علي   ... :السائل 

  ...ال أنت بدك تسأل سؤال ثاين أنا شايفه لسى هو ما اقتنع باجلواب لذلك أنا عتبان عليه ؛  :الشيخ 

  .بطول يا شيخ  :السائل 



  .فيها فائدة للمجموعة كلها إن شاء اهللا : احلليب 

، ال ))وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم (( هو عم يسأل والسائل له حق مش بس باملال  :الشيخ 

السائل يف العلم حقه أوىل وأقوى وواجب  أال سألوا حني جهلوا فإمنا شفاء العي السؤال  أنا بقول هذا الرجل 

ذلك إذا كان من عادته يف غري أيام الربد ما  الذي يريد أن يصلي يف أهل بيته إماما يف أيام الربد نقول جيوز له

  يفعل هيك وإمنا خيرج إىل املسجد كما قلنا يف أول البحث ، وضح لك اآلن ؟

  .احلمد هللا  :السائل 

  

  .تفضل  :الشيخ 

أقول كنا يف جلسة بعد عصر يف هذا اليوم أو قبيل العصر بقليل فدار احلديث حول مسألة الدخان  :السائل 

  .أنا أدخن ال أستطيع أن أترك الدخان فبعضهم قال 

  ال أستطيع أيش ؟  :الشيخ 

إن تجتنبوا كبائر ما (( : ال أستطيع أن أترك الدخان وأستدل بأن هذا ذنب سيغفر بدليل قوله تعاىل  :السائل 

  .، فقال أنا أدخن لكن ال أرتكب الكبائر ، فهذا إن شاء اهللا مغفور ))تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 

  .  مجيل  :الشيخ 

يعين أفهم من كالمك هو يعرتف أن شرب :الشيخ وهو مصلي حيافظ على اخلمس ، صلوات يعين  :السائل 

  الدخان حرام ؟

  .نعم  :السائل 

  .ما أظن  :الشيخ 

  .يعتربه من الصغائر  :السائل 

  .خليكم ماشني معي  :الشيخ 

يه سبع أدلة وهو مل يناقش إال يف دليل واحد ؛ فما يدل هو الكتاب الذي كتبه األخ علي يف الدخان ف :السائل 

  .على أنه مسلم يف باقي األدلة ، لذلك هو قال ما تقولوا أنا بدخن أنا معكم لكن أنا مش قادر أترك الدخان 

  .آه ، يعين جواب سؤايل أنه يعتقد أنه حرام  :الشيخ 

  .هذا الذي بدى يل ما بعرف شو رأي اإلخوة  :السائل 

  .نعم هو هكذا :  احلليب



  هكذا ، مقتنع ؟   :الشيخ 

  .طبعا هذا الذي ظهر منه أنه مقتنع بتحرمي الدخان : احلليب 

  أنا ما أظن ما أظن أنه مقتنع ، اآلن لو سألناه ملاذا الدخان حرام بقدر جياوب ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  شو بقول ؟ :الشيخ 

  .بستدل باآليات واألحاديث  :السائل 

  .مثال  :يخ الش

  .ال ضرر وال ضرار  :السائل 

، هو يستجيز لنفسه أن يضر بغريه ألنه ليس من الكبائر ؟ هيك أفهم )ال ضرر وال ضرار ( حديث  :الشيخ 

  .من كالمك 

  .هو الذي بدى لنا أنه حيتج ذه اآلية على أنه إن هذا الذنب سيغفر  :السائل 

  .بس هذا يفتح علينا أبواب كثرية  :الشيخ 

  .طبعا : احلليب 

من جهة ، ومن جهة ثانية جيب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر املأخوذ من حديث الرسول الصحيح ،  :الشيخ 

مأخوذ من قول الرسول عليه السالم ، اآلن أنا مش  "وما معظم النار إال من مستصغر الشرر " قول الشاعر 

  .مستحضر إذا كان أحدكم مستحضر 

  .)ومحقرات الذنوب إياكم (  :السائل 

أيوه ، ألنه إذا اجتمعت هذه احملقرات من الذنوب أهلكت صاحبه ؛ ملاذا ؟ ألن هذه صغرية وهذه  :الشيخ 

صغرية فتجتمع فتغلبه ولكه ، وهذا الرسول عليه السالم ضرب به مثال رائعا جدا إن القوم بكونوا بسفر جيمعوا 

ذا ا نار أيش متأججة ، هذا ال يعين أن املسلم يستهون ارتكاب عودة من هنا وعودة من هنا وعودة من هنا وإ

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (( الصغائر ، هذا من جهة ؛ من جهة ثانية ال تعين اآلية 

أنا  ، يعين اللمم اليت تقصدها اإلنسان بدعوى أنه))إال اللمم (( ، أي الصغائر أو كما يف اآلية األخرى ))

  .أجتنب الكبائر فتمحى الصغائر ، وإمنا بطبيعة احلال اإلنسان البد ما تقع منه هذه الصغائر 

  .بغري تعمد  :السائل 

أيوه ، أما واحد بصمد الصغائر وبتعمدها حبجة أيش ؟ أن هذه كبائر متحوها ، هذا قلب للمقصود من  :الشيخ 



ي إنسان يعين يقول مثل هذا الكالم يلي بدل على شيء من اإلميان اآلية الكرمية فال جيوز على أنه أنا أعتقد أن أ

هو مش مقتنع متاما بأن شرب الدخان حرام ، حرام ألنه يضر بصحته ، حرام ألنه يضر بزوجته ، حرام ألنه يضر 

ع هذه يف أوالده ، حرام ألنه يضر بأصدقائه وإخوانه يلي جيالسهم ، حرام ألنه يضر مباله ، إىل آخره ملا بتجتم

اموعة كلها من األضرار بقول لك اهللا يغفرها ألا من الصغائر ، واحد يهلك حاله بيده على أساس أا من 

  .الصغائر ؟ ال ، لو اعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة وال احتج ذه احلجة ؛ نعم غريه 

  .هنا شيخنا احلديث هذا لك تعليق مجيل يف نفس الباب  :السائل 

  .ما شاء اهللا الساعة تسعة وثلث  : الشيخ

، تعليق أي ما مل )الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر (  :السائل 

  . تؤت

  .هذه هلا حبث آخر  :الشيخ 

  . )ال يبقى من درنه في الصلوات (  :السائل 

  .هلا حبث آخر أي نعم  :الشيخ 

  .يقبل على غري املتعمد  يعين خنلي هذا :السائل 

  أيش هو ؟ :الشيخ 

  .يعين األخطاء وهذه األشياء اليت يرتكبها العبد حتمل على غري املتعمد   :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  

  شيخنا جيوز يل أن أؤذن وأنا على حالة اجلنابة ؟ :السائل 

  .جيوز نعم ، واألفضل أن تكون على طهارة كاملة  :الشيخ 

، لو )اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ( علم أن هناك دعاء عند دخول بيت اخلالء حنن ن :السائل 

  نسيت الدعاء قبل أن أدخل ودعيته يف قليب دون حتريك شفتاي وأنا يف بيت اخلالء جائز ؟

  .جائز لكن ما يف فائدة :الشيخ 

  ...على الفاضي يا حج ؟  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

رجل يريد شراء سيارة ، السيارة سعرها بالسوق على سبيل املثال عشرة آالف نقدا وباألقساط شيخنا  :السائل 



مخسة عشر ألف دينار ، الرجل يتحرى يف أن ال يقع يف أخذ بيع التقسيط فوجد رجل يبيعه السيارة بسعر بني 

جزء من الثمن هذا البيع السعرين يعين يكون مناسب بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقد مقابل أن يعطيه 

صعب جدا جيده عند غريه ، هذا الرجل وافق على جزء من الثمن والباقي على أقساط لو هذا الرجل يعين ذا 

املبلغ أراد أن حيصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكرب ؛ فالصورة األوىل يا فضيلة الشيخ وإن كان 

  ينطبق عليه بيعتني يف بيعة أم يعين جيوز ؟املبلغ أعلى من املعتاد عند الناس هل 

  .تقصد الصورة الثانية مش األوىل  :الشيخ 

  .الصورة األوىل يلي وجد الرجل بالسعر املناسب  :السائل 

  .هذه الصورة الثانية  :الشيخ 

  .إن فهمتين فهذا املقصود يعين  :السائل 

  ...بس بدي أفهم أنا أفهمت أم ال ،  :الشيخ 

  يد الكالم يا فضيلة الشيخ ؟أع :السائل 

بدك تعيد علي وأنا صححت كالمك وبعدين أنت وافقت على التصحيح فشلون تريد تعيد املصحح  :الشيخ 

...  

  .يعين الصورة املقصودة فضيلة  :السائل 

  ...الشيخ ، 

  .الصورة األوىل اليت عرفتها هو الذي قلت نقال عشر آالف وبالتقسيط مخسة عشر ألفا  :الشيخ 

  .هذا املتداول  :السائل 

  .امسع ملا أنت حكيت أنا حكيت  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  ، فما هو جزائي ملا حبكي أنا بتحكي أنت ؟ ... :الشيخ 

  .حىت حيصل املقصود فضيلة الشيخ  :السائل 

  ؛ هذه الصورة األوىل صح ؟   ...وملا أنت بتحكي حبكي أنا حىت حيصل املقصود ،  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

أنت ملا أردت تلخص كالمك جعلت الصورة األوىل هي األخرى ، واألخرى هي األوىل ؛ فاألخرى هي  :الشيخ 

  يلي بثمن أقل ، صح ؟  



  .أعد فضيلة الشيخ  :السائل 

األخرى هي اليت بثمن أقل صح ؟ أنت مثال ما مسيت نسبة األقل ؛ لكن إذا كان أنا اآلن بشرح لك  :الشيخ 

  .ع مينوأنت بتسم

  .إن شاء اهللا  :السائل 

الصورة األخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش عشرة آالف فهذا الثاين سيأخذ منه إحدى عشر أو اثىن  :الشيخ 

  عشر أو ثالثة عشر أو أربعة عشر املهم ما بصل إىل مخسة عشر صح ؟

  .نعم  :السائل 

لصورة األخرى ، مش األوىل ألن األوىل فيما فأنت قلت جبوز  ؛ فقلت لك جيوز ؛ أنت بتسأل عن ا :الشيخ 

  يبدوا من كالمك إنك أنت مقتنع أا حرام ألنك صدرت كالمك أنه هو ال يريد أن يقع يف احلرام ، صح ؟ 

  .نعم  :السائل 

  .طيب ريح بالك وبال احلاضرين من الصورة األوىل   :الشيخ 

  . إن شاء اهللا  :السائل 

الصورة األخرى ، ماشي راحيني نصغر الربح يلي هو فوق الكاش ، نقدا عشرة كويس ، اآلن عندنا   :الشيخ 

  وتقسيطا إحدى عشر كويس ؟ 

  .نعم  :السائل 

  هذا خيرج عن كونه بيع تقسيط ؟  :الشيخ 

  .ال خيرج  :السائل 

  إذا ملاذا تسأل عن الصورة األخرى وما قارنتها باألوىل ؟ :الشيخ 

   ...شخص  ألنه فضيلة الشيخ جتد :السائل 

  .ال ، قل ملاذا ، شو بدك تكرر كالمك أنا فامهه  :الشيخ 

ال ، هذه السلعة اليت تساوي عشرة آالف جتد شخص آخر يبيعها بإحدى عشر ألفا يعين بسعر  :السائل 

الكاش ، النقدي بإحدى عشر ألفا ، هذا وجد يبيعها بإحدى عشر ألفا بالتقسيط ؛ لكن لو كان معه النقدي 

  .أنه يأخذها بعشرة آالف  قد جيوز

  مكانك راوح مكانك راوح ، هذا شو هو بيع التقسيط أم ال ؟  :الشيخ 

  . مش فاهم عليك  :السائل 



أنا فهمت عليك ، أنت اآلن بتقدر تصور يل ثالثة  ...ال واهللا فهمان شلون مش فهمان علي  :الشيخ 

ثاين كاش بعشرة وبالتقسيط باثين عشر أشخاص ، شخص ببيع كاش بعشرة وبالتقسيط خبمسة عشر ؛ شخص 

؛ شخص ثالث بإحدى عشر نقدا وبالتقسيط اثنا عشر ، هذا يريد أن يشرتي من الشخص الثالث ، الشخص 

الثالث يبيع نقدا بإحدى عشر ، كاش يريد أن يبيع اثنا عشر ؛ مثال  األمثلة ما فيها حماصصة ومناقشة ، أنا 

  .الشك تقسيط  :ل السائأسألك أليس هذا بيع تقسيط ؟ 

  طيب ملاذا قلت أنا مش فهمان عليك ؟   :الشيخ 

  ....اآلن فهمت عليك  :السائل 

  ...طيب يرجع لك السؤال السابق ، ملاذا تسأل عنه مادام أنه بيع تقسيط ؟   :الشيخ 

  .وهي أعيد علّي السؤال  ... :الشيخ 

ي بيتا فهذا البيت بعشرة آالف نقدي ومخسة عشر جاء إىل إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشرت  :السائل 

  .ألفا تقسياطا 

  .متام  :الشيخ 

مضت األيام حصلت ظروف صار سعر النقدي يف هذا البيت سعر التقسيط فهذه الصورة يزعم أنك  :السائل 

  .سعر التقسيط كان مخسة عشر  :الشيخ .أجزا له 

  . أي نعم وبعد مدة صار سعر التقسيط عشرة :السائل 

آه ، صار بالعكس ، صار التقسيط بسعر عشرة بسعر النقد ، طيب وسعر النقد هذه ما حكاها طول  :الشيخ 

  .بالك هذه ما حكاها 

  .أقل ، أنا ما ذكرا عفوا يعين شيخنا  :السائل 

ره معليش حنن من أجل بيان الشرح طيب سعر النقد أقل ما نريد ندخل يف التفصيل ألف ألفني إىل آخ:الشيخ 

  املهم أقل ، طيب شو أنا يلي أحبته وأجزته ؟ 

  .اجلملة األخرية من الثانية  ...الصورة الثانية رمبا مع أكل  :السائل 

  .هذه مشكلة  :الشيخ 

  . آه ، هو لعله هكذا رماها اهللا أعلم : احلليب 

  هذا أكل حرام أم حالل ؟   :الشيخ 

  .حرام  :السائل 



  .وضح لك اجلواب  ...طيب مبني اجلواب  :الشيخ 

  . نعم وضح اجلواب فضيلة الشيخ وجزاك اهللا خريا   :السائل 

  

( شيخنا نريد التوضيح ملسألة التصوير اجلمع بني األحاديث اليت ت عن التصوير واحلديث الذي فيه : احلليب 

  .ذه املسألة ، خاصة بعد أن أشكلت على بعض إخواننا األفاضل فجعلتهم يتوقفون يف ه)إال رقما في ثوب 

إال رقما يف ثوب هذا الرقم يف ثوب املذكور يف احلديث إن كان هذا الرقم صورة جمسدة ظاهره يف فرق  :الشيخ 

وبني أن تكون صورة مقطعة غري ظاهرة املعامل ، الشك يف أن احلالة الثانية جائزة ومباحة ؛ يبقى يف ظين 

ورة مثال مثل هذا الثوب ، الصورة واضحة وجملية ، نقول اإلشكال على الصورة األوىل احلالة األوىل أي الص

، إذا كان هذا الثوب غري حمرتم وغري معظم وإمنا هو مهني غري يعين معلق يف )إال رقما في ثوب ( حينذاك  

صدور االس وحنو ذلك ؛ فهذا ميكن أن يقال بأنه املراد يف هذا احلديث ؛ لكن دائما جيب أن ال ننسى قاعدة 

،  قلنا )إال رقما في ثوب ( هامة جدا وهي أن األحاديث القولية جيب تفسريها باألحاديث الفعلية ، هذا  علمية

حيتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس هلا معامل واضحة ؛ فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة 

شرتا للرسول عليه السالم فرحا بقدومه فأنكر اليت منرقه هي املخدة اليت ا  ...وإنكار الرسول عليه السالم عليها 

؛ إذا هذا احلديث يعين هذه  )المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة ( الرسول عليه السالم عليها وأخربها بأن

الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه آه حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة ذه النمرقة ؟ قطعتها ، قطعتها هذا القطع 

، أن القطع وقع على الصورة وهذا ما  "آداب الزفاف " يفسرها كما كنت ذكرت ذلك يف كتايب الشك جيب أن 

إال ( استفدنا شيء من كوا خمدة أو كوا بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك ؛ حينئذ تفسري احلديث القويل 

إال رقما ( حلديث أي ، باحلديث الفعلي أمر ضروري جدا فنفسره ليس كما استدل به راوي ا)رقما في ثوب 

يف صورة ظاهرة وإمنا ال رقما يف ثوب باقي آثار الصورة لكن هي ليست صورة كاملة وإمنا عادت   )في ثوب 

كأا كما قال جربيل عليه السالم للرسول عليه السالم ومر بالصورة حىت إن تغري حىت تصري كهيئة الشجرة فهي 

ها ، على هذا ينبغي أن يفسر إال رقما يف ثوب ؛ بعد هذا اجلواب صورة ، ورقم يف ثوب ؛ لكن تغريت أيش معامل

، فجاء )ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة ( أريد أن ألفت النظر  إال رقما يف ثوب  كان استثناء من حديث  

نريد  ذلك الراوي بقوله  إال رقما يف ثوب  وبعد أن فسرنا هذا االستثناء توفيقا بينه وبني حديث السيدة عائشة

أن نلفت النظر أن هذا ال يعين أنه جيوز لنا أن نشرتي ثوبا فيه صورة بساطا حلافا أبتلينا اليوم بشراء الثياب 

لألطفال كلها صورة ، هذا شيء آخر ؛ فال جيوز للمسلم أن ينزل إىل السوق ويشرتي ثيابا مصورة حبجة أنه رقم 



ء ألنه هذا الشراء فيه إعانة على املنكر ، إمنا تعرض ملسألة يف ثوب ؛ ألن احلديث أوال مل يتعرض ملوضوع الشرا

دخول املالئكة هل تدخل املالئكة بيتا فيه صورة ؟ اجلواب ال إال إذا كان رقما يف ثوب ؛ فحينئذ تدخل املالئكة 

رة احملرمة مع التفصيل السابق ؛ لكن هذا ال يعين أنه جيوز لنا أن نشرتي هذه الثياب اليت قد صورت فيه هذه الصو 

  ألننا بذلك نعني على املنكر ؛ واضح ؟

  .جدا يا أستاذنا بارك اهللا فيك : احلليب 

  .سؤال صغري  :السائل 

  .، آه تفضل ...ال ، كربه جزاك اهللا خري ، منشان يكرب األجر ،  :الشيخ 

  

اهللا قبل ما أخوي الشيخ أوال املقاتل أو ااهد يف سبيل : اللهم صل على حممد ، السؤال من شطرين  :السائل 

وفيق واحلاضرين يتعلم الفقه ويصري عنده حلقات العلم كنا جنهل أن ااهد يف سبيل اهللا يقف على باب اجلنة 

  .لسبب عدم سداده الدين ، هذا مل نكن نعرفه واآلن من فضل اهللا صرنا نعرفه 

  .احلمد هللا  :الشيخ 

مر اليت صدرت من اهللا سبحانه وتعاىل عليه مثل الصالة والصوم بالنسبة للمجاهد إذا قضى كل األوا :السائل 

والزكاة واحلج وظل شغلة الدين يا هل ترى صارت ظروف اجلهاد تيسرت املسلمني وجاهد يف سبيل اهللا هنا فعال 

  هذا الدين مينعه من دخول اجلنة ؟

يغفر ( : وإمنا احلديث يقول ال ، ليس هناك حديث يقول إن هذا الشهيد املدين ال يدخل اجلنة  :الشيخ 

؛ لكن كونه يدخل اجلنة أو ما يدخل اجلنة هذه  )للشهيد كل ذنب له إال الدين  تغفر ذنوبه كلها إال الدين 

قضية أخرى يعين حنن ما نقدر نقول عن غري الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما يدخل اجلنة عن غري الشهيد فما 

وت الشهيد وعليه دين مينع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين ، بينما بالك بالشهيد ، لكننا نقول إن م

  .الذنوب األخرى تغفر له 

  

السؤال الثاين يلي هو نفس اال اجلهاد يف سبيل اهللا ، عرفنا ومسعنا بعض اجلريان ذهبوا للعمرة أو  :السائل 

 ؛ فطرح احلديث أمام الوالدة ، والوالد تويف للحج وكان هلم النصيب الذهاب ألفغانستان واجلهاد يف سبيل اهللا

  . عليه رمحة اهللا 

  .تويف إىل رمحة اهللا نعم  :الشيخ 



  ...بالنسبة للوالدة بتقول ال ، إذا اجلهاد للقدس أو فلسطني اهللا يسهل عليكم  :السائل 

  إذا على أيش ؟ :الشيخ 

سالمة ؛ أما على أفغانستان ليس لنا دخل ؛ إذا على فلسطني أو القدس يتسهل عليكم السكة مع ال :السائل 

  .وعندها ستة أوالد 

مفهومنا إن عندنا فلسطني هنا األجر أو مكتوب  :السائل تسمح بالستة إىل اجلهاد لفلسطني  : السائل آخر 

  .علينا الفرق زيادة على أفغانستان أرجوا توضيح هذه املسألة اهللا جيزيكم 

من حيث التفريق بني البالد الفلسطينية والبالد األفغانية وبال شك أن هذا  الشك إن هذا الكالم خطأ :الشيخ 

األمر نابع أوال من اجلهل باإلسالم وثانيا للتعصب لألرض ؛ فال شك أن البالد الفلسطينية وهي من البالد 

 اجلهاد يف الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة ؛ لكن ذلك ال يعين التفريق بني

هذه األرض وبني اجلهاد يف بالد إسالمية أخرى كأفغانستان ؛ ألنه من الثابت يف الشرع أن أي أرض إسالمية 

هومجت من بعض الكفار فيجب على مجيع املسلمني يف سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي 

ق ليس بولد  واحد والتنازل عن ستة من األوالد يف سبيل الكافر عن تلك البالد اإلسالمية ؛ فالتفريق بني التصد

اجلهاد يف فلسطني كما نعلم مجيعا غري متيسر غري مقدور عليه لظروف نعرفها مجيعا ، التفريق بني هذا اجلهاد 

فيجوز للوالدة هذه أن تسمح لكل أوالدها الستة وال تسمح لواحد منهم للجهاد يف أفغانستان مع كون الطريق 

مفتوح األبواب ، هذا خطأ وهذا كما قلت لك آنفا ناشئ أوال من عدم املعرفة باألحكام الشرعية ، وثانيا هناك 

  .ونسأل اهللا عزوجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل مبا علمنا  ...من التعصب لألرض اليت عشنا فيها 

  .نعم :خ الشياخلروج للجهاد بغري إذن هذه الوالدة إذا مسحت ؟  :السائل 

  خروج األبناء أو أحدهم بغري إذن الوالدة أو الوالد ؟ :السائل 

  .إذا كانت الوالدة هذه اليت أذنت بالستة للجهاد يف فلسطني فيجوز اخلروج بدون إذا  :الشيخ 

ل منه يا سيدي يف رجل متزوج وعنده امرأته يف يديها ذهب ويريد أن يطلع زكاة الذهب المرأته طبعا املا :السائل 

وله أم مطلقة وتريب أطفال فيقول هذه الزكاة يلي بدها اطلعهم امرأته يعطيهم ألمه تصرف على إخوانه فهل جيوز 

  أم ال ؟ 

  لزوجته ؟: احلليب 

  . نعم  :السائل 

  طيب احللي لزوجة الرجل وهو يريد أن خيرج الزكاة مبوافقتها ؟   :الشيخ 



  . نعم مبوافقة زوجته  :السائل 

  .حنن نتكلم عن الزوجة  :الشيخ 

  . أي نعم  :السائل 

هو يريد أن خيرج زكاة حلي زوجته مبوافقة زوجته ، كويس طيب ويريد أن يعطي هذه الزكاة لألوالد يلي  :الشيخ 

  .هم من املطلقة هذه 

  .أمهم أم إخوانه  :السائل 

  نعم ، طيب مبوافقة الزوجة ؟ :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  ة الزوجة ؟ مبوافق :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

  حنن فهمنا أن إخراج الزكاة مبوافقتها ؛ لكن صرف الزكاة هلؤالء األشخاص أيضا مبوافقتها ؟ :الشيخ 

  .نعم مبوافقتها  :السائل 

  .  ...أي نعم مئة جيوز ؛ وسبحانك اللهم وحبمدك  :الشيخ 

  .آخر شيخنا هذه أمه مش أم أوالده أم الرجل  :السائل 

  .الزكاة بارك اهللا فيك من الزوجة وليست من الرجل   :يخ الش

أنا فاهم بس قصدي يعين كأين فهمت وأنت بتحكي أنه مطلقة أم أوالده هي يعين أم الرجل أم نفس : احلليب 

  .الرجل 

  .أي نعم هكذا فهمت  :الشيخ 

  .خالص جيد هذا وجزاك اهللا خريا : احلليب 

  كاة على الوالدين إذا كانوا منفصلني عنه ؟ لو مسحت جيوز إخراج الز  :السائل 

  .ال ، هنا الزكاة ليست للوالدين  :الشيخ 

سيدي أبو عبد اهللا توضيح بس السؤال بالنسبة للمصاري يلي بدها طلعهم الزوجة من نفس ابنها يلي  :السائل 

  .ة هو الزوج ، املصاري يلي بده يطعيها مثن الزكاة من نفس زوجها يلي بكون ابن املرأ

طيب أنا شايف فيها القضية دورة ولفتة لكن النتيجة احلكم واحد ، املصاري يلي بده الزوج يطلعها زكاة  :الشيخ 

  .مال حلي زوجته ، كويس برضى منه أم ال ؟ 



  . نعم برضاه  :السائل 

كما   كويس مبعىن هل هو عنده استعداد بقول لزوجته هذه قيمة زكاة حليك خذي تصريف فيها ا  :الشيخ 

  تشائني ، عند االستعداد ؟  

  .نعم عندهم االستعداد  :السائل 

  .فإذا برتجع القضية وبتقول له أنت تصرف م كما تشاء ؛ وجزاك اهللا خريا  :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

  واضح ؟  :الشيخ 

  .نعم واضح  :السائل 

  

  اج شيء ما من األرض ؟ هل جيوز استعمال التنومي املغناطيسي الستخر  :السائل 

  .الذهب ؟ : السائل آخر 

هذه كانت قدمية بطرق باخت وبارت ، اآلن طلعوا لنا بطرق تنومي مغناطيسي وهذا تدجيل عصري ال  :الشيخ 

  ...جيوز االعتماد عليه ؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا  :الشيخ 

  أيش هي ؟:الشيخ رطة يف السوق فاشرتيتها لكي أمسعها عرفت أن لك أش :السائل 

  .أشرطة مسجلة بصوتك فاقتنيتها لكي أمسعها فزادين ذلك حبا إليك  :السائل 

  .جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

  .لتعبك وجهدك بالدين جزاك اهللا عنا كل اجلزاء  :السائل 

  .اهللا يبارك فيك  :الشيخ 

  أسألك سؤال وشويه كالم :السائل 

  .تفضل  :لشيخ ا

  ، هل هذا حديث ؟ )ال يشوش قارئكم على مصليكم (  :السائل 

  .ليس له أصل  :الشيخ 

  



  وهل يوجد حديث صحيح ينهي عن الكالم يف املسجد واملصلي يصلي ؟  :السائل 

ة يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فال يجهر بعضكم على بعض بالقراء( : أي نعم ، قال عليه السالم  :الشيخ 

( .  

  .دقيقة واحدة حىت أكتبه  :السائل 

، )يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فال يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ( طيب  :الشيخ 

  طيب. وبس رواه أبو داوود والبغوي وغريمها 

 

  حبه ؟لو أين يف املسجد وأصلي وإخواين مخسة جبواري وابتعد عين قليال هل يصح أن أس :السائل 

  تسحبه ملاذا ، إىل أين تسحبه ؟ :الشيخ 

  .هو يصلي بيميين ولكن يبتعد عين شربا   :السائل 

  أنت تصلي إمام ؟  :الشيخ 

  .أصلي بالصف  :السائل 

  يعين فرجة بينك وبينه ؟ :الشيخ 

أسحبه بيدي  نعم ، وإذا تزحزت لنحوه بتصري فرجة بيين وبني يلي جاري على اليسار فهل جيوز يل أن :السائل 

  ؟

  .نعم جيوز  :الشيخ 

  . طيب شيخي  :السائل 

  . نعم   :الشيخ 

  . أدعوا لنا  :السائل 

  .موفق إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته   :الشيخ 

  

  .نعم  :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 



  .هللا وبركاته وعليكم السالم ورمحة ا :الشيخ 

  كيف حالكم ؟   :السائل 

  .أمحد اهللا وأشكره  :الشيخ 

  .إن شاء اهللا نريد سؤالني تقريبا هيك  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

اهللا جيزيك اخلري ، أوال ما هي نصيحتكم لطالب احلديث املبتدئ بالتخريج وما هي أهم القواعد اليت  :السائل 

  .إليها هذه القواعد  يسري عليها وأهم الكتب اليت تشري

  .ال ميكن اجلواب عن هذا السؤال  :الشيخ 

  يعين الوقت ال يسمح ؟  :السائل 

اقرأ كتب املصطلح وال تبدأ بالتخريج إال بعد أن تشبع من علم املصطلح ومن دراسة كتب الرجال وال  :الشيخ 

والشباب املسلم اليوم يظن أن  "انه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي حبرم" تشتغل بالتخريج ألن من احلكم 

علم احلديث عبارة عن شربة عسل بينما لو كان كذلك ما مضى على املسلمني قرون طويلة يشتغلون بكل العلوم 

  .الشرعية إال علم احلديث 

   ...طيب رأيكم مثال أن اإلنسان يصب دراسته على أهم الكتب يف املصطلح  :السائل 

ة ، الباعث احلثيث البن كثري ، واملقدمة البن الصالح ، واحلاشية عليها للعراقي ؛ كتب املصطلح كثري   :الشيخ 

وبعدين يرتقي لكتب املتقدمني واملتأخرين ، املتقدمني كاخلطيب البغدادي واحلاكم النيسابوري ، واملتأخرين  

  .ق هو يدله على اخلري كاحلافظ العسقالين واحلافظ السخاوي وهكذا ؛ وطالب العلم ملا ميشي بالطريق ، الطري

  .اهللا أكرب وجزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

بوضعه ملساعدة اإلخوة املشتغلني بالفقه فيسهل  ...السؤال الثاين كنت قد وعدت مبنهاج علمي دقيق  :السائل 

  . حلديث هلم طريق معرفة درجة احلديث بالرجوع إىل املصادر اليت البد من الرجوع إليها من كتب ا

  .نعم  :الشيخ 

  .هذا الكالم ورد يف الصفحة مخسة عشر من منزلة السنة يف اإلسالم  :السائل 

  .صحيح  :الشيخ 

  .فيا ترى لو أشرت لنا إىل مثل هذا املنهاج ولو بإجياز  :السائل 



  .هذا حيتاج إىل تأليف ولذلك مل أفعل بعد  :الشيخ 

  .قواك اهللا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

  .اهللا حيفظك  :الشيخ 

  . طيب ساحمنا  :السائل 

  .عفوا يا أخي  :الشيخ 

  .جزيت عنا خريا  :السائل 

  .وإياك ولك مثل ذلك :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري والسالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته   :الشيخ 

  .شيخ ، سؤال  :السائل 

  .نعم  :شيخ ال

  شيخنا بالنسبة للعقيقة ملا أذبح العقيقة هل أتلفظ ا أم النية بالقلب ؟  :السائل 

  .ال تتلفظ فيها  :الشيخ 

  يعين يف القلب هذه العقيقة عن أمساء بنت حسني أم تسمي باسم أمها ؟ :السائل 

  .ما يهمك ربك يعلم السر وأخفى ، ما يهمك  :الشيخ 

  .ب ، النية أا عقيقة وبالقلب يعين بالقل :السائل 

  .وبس والعقيقة مفهومة عن من ، مش زينب عن أمساء أي نعم  :الشيخ 

  ليس شرط التلفظ يف النية ؟  :السائل 

  .ال ليس بشرط  :الشيخ 

  .املهم تكون بالقلب  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

هذه أضحية : هللا يهديهم يذكروا النية تلفظا طيب شيخنا بالنسبة لألضحية صار يف جدال ملا يذحبوا ا :السائل 

  فالنة بنت فالنة ، هل هذا ورد بالسنة ؟ 



  .ال  :الشيخ 

  .ما ورد يعين النية تظل بالقلب  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .مثل العقيقة  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .ما بتلفظ  :السائل 

  .ال   :الشيخ 

  .أضحية تبقى يف نيته على أا  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  

  طيب شيخنا بالنسبة للعقيقة يعين لو ذحبناها يف األسبوع الثاين ميشي احلال ؟  :السائل 

إذا ما تيسر لك يف األسبوع األول ميشي احلال يف األسبوع الثاين وإذا ما تيسر يف األسبوع الثاين وتيسر  :الشيخ 

  .باألسبوع الثالث وبس 

  . ث أسابيع آه خالل ثال :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .أنا الذي أقصده من أجل العطلة تبعي من أجل الدوام تبعي  :السائل 

قصدك ما يهمين أنا ، يهمين تعرف احلكم الشرعي إن تيسر لك األسبوع األول فهو األفضل ، ما تيسر  :الشيخ 

  .لك ففي الثاين ، ما تيسر لك ففي الثالث وبس 

  .خريا جزاكم اهللا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  

  طيب شيخنا بالنسبة لقص الشعر املقصود يف اليوم السابع سبعة أيام على عدد األسابيع ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  من أول يوم ميالدها ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 



  .سبعة أيام  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .كمل سابعها يوم اخلميس أظن جاءتنا البنت يوم اجلمعة وبت :السائل 

  .أي نعم  :السائل 

  أصح هيك أم ال ؟ :السائل 

  .صح    :الشيخ 

طيب شيخنا يف سؤال بالنسبة للصالة ، إنسان دخل املسجد يريد أن يصلي ، كانت الدنيا شتاء يف  :السائل 

ريد أن يصلي فكانوا ناوين اخلارج اجلماعة بدهم جيمعوا ، ناوين مجع تقدمي خلصوا املغرب ، فأتى هذا املتأخر ي

بدهم يصلوا صالة العشاء مثل ما هم معتقدين فلما سأهلم قالوا حنن نصلي صالة العشاء مجع تقدمي هنا ينوي 

  لصالة املغرب يصح أم ال ؟

  .صح  :الشيخ 

  طيب ملا اإلمام بده يقوم للركعة الرابعة ويبقى هو بالركعة الثالثة ماذا يفعل ؟ :السائل 

  .وي املفارقة بالتشهد األخري بالنسبة له ويسلم ، نعم ين :الشيخ 

  ويسلم ويقوم ويصلي معهم العشاء مجع تقدمي ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  . هيك يعين ، جزاك اهللا خري إن شاء اهللا  :السائل 

  . وإياك والسالم   :الشيخ 

  شيخنا ابن عساكر جائي لك ؟ : أبو ليلى 

  .مبارك إن شاء اهللا نعم  أبو ليلى   :الشيخ 

  .اهللا يبارك فيك   :الشيخ 

  .نعم  :الشيخ 

  . السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم  :الشيخ 

  .احلديث الذي رواه البيهقي هل الذي رواه  :السائل 

  .شو شيخي كالمك انقطع  :الشيخ 



  ) ...ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة ( احلديث   :السائل 

  .م هذا رواه البيهقي نع :الشيخ 

  هل قائله حذيفة بن اليمان ؟ وهل قال له عبد اهللا بن مسعود إنك حفظت ونسيت ؟ :السائل 

  نعم ؟ :الشيخ 

  قال له ابن مسعود ذلك ؟  :السائل 

  نعم ، نعم :الشيخ 

  .إذا احلديث صحيح  :السائل 

  احلديث صحيح ؛ لكن أنت ملاذا عم تسأل هذا السؤال ؟  :الشيخ 

  قول ابن مسعود ال يؤثر فيه ؟ :ائل الس

  ابن مسعود ؟  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  ابن مسعود ماذا به ؟ :الشيخ 

  عبد اهللا بن مسعود هل اعرتض على هذا احلديث على حذيفة بن اليمان ؟ :السائل 

  هل أحد يعرتض على حديث الرسول ؟ :الشيخ 

  . ال  :السائل 

  .ديك إذا ما هو سؤالك اهللا يه :الشيخ 

  السؤال يعين ما يف ضعف يف السند أو املنت ؟  :السائل 

  .ما فيه الضعف يف السند وال يف املنت ؛ كلمة لعل ال تبين بيت :الشيخ 

  .نعم والسالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

   ...أعطينا شيخنا : أبو ليلى 

خل بالل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حبديثه مث خرج ، قال عن مسعود بن زيد قال د :السائل 

  .أسامة فسألته ماذا و صل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال بالل ذهب حلاجته 

  .اكتب جبنبه حسن اإلسناد  :الشيخ 

  .حسن اإلسناد  :السائل 



  .أعطيين امللزمة يا أبو أمحد هي موجودة بني رجليك   :الشيخ 

  

  سؤال ، العمرة هل هي على الوجوب ؟ :السائل 

  . العمرة هي على الوجوب لكن إذا حج متتعا فقد سقط الواجب  :الشيخ 

  يعين على اإلنسان أن يقوم ا بالعمرة مرة ؟  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  وجوبا ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  ما هو الدليل شيخنا ؟ :السائل 

  .ول عليه السالم بفسخ احلج إىل العمرةأمر الرس :الشيخ 

  فسخ احلج ؟ :السائل 

  .إىل العمرة  :الشيخ 

  إىل العمرة ؟ :السائل 

  .أيوه  :الشيخ 

  االعتمار مث احلج ؟   :السائل 

  كيف ؟   :الشيخ 

  االعتمار مث احلج يعين متتعا ؟ :السائل 

  .أيوه وقد قلت لك ذلك  :الشيخ 

  

  متع هل هو أيضا وجوبا التمتع أم حيل به باقي أنواع احلج ؟شيخنا بالنسبة للت :السائل 

  .ال ، وجوبا أي نعم والبد  :الشيخ 

  طيب شيخنا إذا فرضنا أن إنسان قادر ومل يعتمر هل تغين عنه عمرة احلج ؟ :السائل 

  .هذا الذي قلته لك  :الشيخ 

  .نعم تغين  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 



  سقط عنه العمرة أيضا ؟يعين جمرد احلج ت :السائل 

  .ال مش جمرد حجة بل جمرد متتعه  :الشيخ 

  .متتعة باحلج ؛ جزاك اهللا خريا شيخنا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  

  أن العمرة على الوجوب ؟  ))وأتموا الحج والعمرة هللا (( هل يؤخذ دليل  :السائل 

  .نعم ، بس املقصود هنا عمرة احلج  :الشيخ 

  .حلج املقصود عمرة ا :السائل 

  .أيوه  :الشيخ 

  .أيوه طيب جزاك اهللا خريا شيخنا وبارك اهللا فيك  :السائل 

  .أهال والسالم عليك   :الشيخ 

  .تسمح لنا بسؤالني يا شيخ  :السائل 

  سؤال واحد :الشيخ 

فيتحنث  وكان خيلوا بغار حراء" هل نستطيع أن نضرب املثال لألدراج يف وسط احلديث بقول عائشة  :السائل 

  هل نستطيع أن نضرب مبثال يف وسط احلديث ؟ "فيه وهو التعبد 

  .نعم ألنه ليس من كالمه عليه السالم  :الشيخ 

  وهل هذا اإلدراج من عائشة أم من الزهري يا شيخ ؟ :السائل 

  .اهللا أعلم  :الشيخ 

  من من ؟  :السائل 

  .اهللا أعلم  :الشيخ 

  .ري يا شيخ اهللا أعلم ، اهللا جيزيك خ :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  .شوف ابن ماجه كتاب الطهارة تسع ومثانني  :الشيخ 

  ...صحيح  :السائل 

  .هناك بتشوف ابن ماجه  :الشيخ 



    ...شوفوا املشار له  :الشيخ 

   ...االستدراك هذا  :السائل 

هذا حمطوط يف األخري  وين االستدراك كاف هذا اصطالح ال أدري ما هو ليس مهم ، كاف لالستدراك :الشيخ 

  .، ليس يف السماء ومل يذكره أبو القاسم ، شوف التفسري يلي قبله 

  ...عن عمران بن حصني أن رجال أعتق ستة رجال عند موته ومل يكن له مال : احلليب 

  .اجلملة نفسها األخرية  :الشيخ 

  .غري موجود باملرة : احلليب 

  .الوعيد البد فيه  :الشيخ 

  . فيه ، وقال له قوال شديدا ما : احلليب 

  .هذه هي  :الشيخ 

  :هذه هي : احلليب 

  .لكان  :الشيخ 

  .طيب أستاذي هذه نفس الشيء : احلليب 

ملا عندي تفسري اآلن ؛ ألن هذا يدفن يف مقابر املسلمني طيب ملاذا ال يدفن يف مقابر املسلمني ؟  :السائل 

ن له مال غريه فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له قوال ألنه أجرم اآلن عتقه ستة أعبد ومل يك:الشيخ 

  شديدا ؛ ملاذا ؟

  .يلي هو هذا كلمة قبل أن يدفن : احلليب 

  ملاذا قال له قوال شديدا ؟ :الشيخ 

  .ألنه أعتقهم ومل يكن له مال غريه : احلليب 

ا عارف هل لذلك الفعل ال يدفنه يف مقابر هذا هو ، فهذا القول الشديد مفسر ذه اجلملة  احلليب  أن :الشيخ 

  املسلمني ؟

  .هذا وعيد  :الشيخ 

  .وعيد مثل القاعدة العامة يف كل القضايا ؛ جزاك اهللا خري يا أستاذنا  :السائل 

  .وإياك   :الشيخ 

  



  


